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Telefon: 0303-190 80 • Ytterbyvägen 2, Kungälv

Vi erbjuder:
• Gratis värdering av Din bostad 

• Värdefulla tips inför en försäljning 

• Beräkning av reavinstbeskattning 

• Säljande annons i tidningar och på internet 

• Visning med kunnig fastighetsmäklare på plats 

• Tillgång till bank- och försäkringsspecialister 

• Ekonomisk och juridisk rådgivning

SÄLJA DIN BOSTAD ?
Rabattcheck 10.000:- för nya uppdrag t.o.m. 30/4

DRA NYTTA AV VÅRT 
BREDA KONTAKTNÄT!
Vi är en del av Länsförsäkringar

VÄRDECHECK
Denna check ger dig rabatt på ordinarie mäklararvode om du låter Länshem 

Fastighetsförmedling i Kungälv sälja din villa / fritidshus / bostadsrätt. 

Tio tusen kronor / (10 000 kr)
Länshem Fastighetsförmedling, Ytterbyvägen 2 Kungälv.

Checken gäller t o m 30 april 2008
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

www.lanshem.se

Kom in till oss och prata
bolån och försäkring. 
Vi finns på Ytterbyvägen 2
442 10 Kungälv.

ALE. 300 000 kronor 
har Vaknafonden delat 
ut till barn- och ung-
domsaktiviteter i Ale 
kommun under 2007.

Styrelsen för Stöd-
föreningen Vaken hade 
mycket positivt att 
summera under årsmö-
tet i tisdagskväll.

– Fast vi tittar helst 
framåt, säger ordföran-
den, Tyrone Hansson, 
som omvaldes på två år.

Mycket handlar om året som 
har gått när föreningsmed-
lemmar kallas till årsmö-
te, så även i Stödföreningen 
Vaken. Styrelsen kunde kon-
statera att fondens syfte nu 
har nått ut till föreningslivet 
i Ale. Ansökningar om medel 
till nya alternativt utveckla-
de föreningsaktiviteter för 
barn och unga har ökat kraf-
tigt under året. Många har be-
viljats pengar, men en del har 
också fått avslag.

– Någonstans måste vi göra 
en prioritering. Vi vill inte 
bidra med pengar till investe-
ringar i fast egendom. Peng-
arna ska helst vara rena aktivi-
tetsbidrag och stimulera för-
eningar att bredda sina verk-
samheter. Vårt motto är att 
aktiva barn är lyckliga barn, 
förtydligar Tyrone Hansson.

Den största enskilda insat-
sen gjordes i samband med 

Festivalborg, ett drogfritt ar-
rangemang för ungdomar i 
Ale under Valborgsmässoaf-
ton.

– Det är och förblir en 
riskhelg. För att förmå ung-
domar att avstå från att testa 
alkohol och leva bus gäller 
det att locka med något att-
raktivt. Festivalborg var en 
framgång och i år tar vi ännu 
ett steg. Med ett dragplåster 
som Marie Picasso hoppas vi 
fördubbla besöksantalet till 
minst 800 i Ale gymnasium, 
berättar Tyrone Hansson och 
fortsätter:

Stolt samverkan
– Det är få kommuner som 
kan erbjuda en festival som 
denna. I Ale är det möjligt 
tack vare en bred samverkan 
mellan Ale kommun, Vakna-
fonden och näringslivet. Det 
är vi väldigt stolta att ha med-
verkat till.

Nol-Alafors kulturfören-
ing (Pelarteatern) och Ale-
Jennylunds ridklubb var de 
två föreningar som beviljades 
de två enskilt största bidragen, 
25 000 kr vardera.

– Det är lite mer udda verk-
samheter som är viktiga för 
det totala utbudet av aktivite-
ter i en kommun. Teater och 
ridning har en stor målgrupp 
som vi gärna vill värna om.

Verksamhetsplanen för 
2008 innebar inga sensatio-
ner, förutom att årsmötet 
valde att peka ut en priorite-

rad målgrupp.
– Vi kommer att försöka 

hitta sätt att nå fram till unga 
tjejer. Sven Nielsen, ung-
domslots i Ale, lämnade en 
kort information innan års-
mötet om den enkätunder-
sökning som har genomförts 
bland ungdomar i Ale. Den 
visar att just unga tjejer mår 
allt sämre. Stress, ont i magen 
och en otrygghet i samhäl-
let som vi omöjligt kan ac-
ceptera. Vi ska försöka hitta 
fler verksamheter som tillta-
lar unga tjejer, säger Tyrone 
Hansson.

300 000 kronor har Vakna-
fonden delat ut till olika för-
eningar och verksamheter 
i Ale kommun under 2008. 
Den största intäkten kommer 
från Vaknapåsen som säljs på 
ICA Kvantum Ale Torg.

– Vi har också många små 
enskilda bidragsgivare som 
betyder oerhört mycket. Det 
finns Alebor som spontant 
sätter in några hundralappar 
och föreningar som skänker 
överskott från basarer, lopp-
marknader och liknande, av-
slutar Tyrone Hansson.

Till styrelsen för Stödför-
eningen Vaken 2008 valdes: 
Anders Bältsjö, Niclas An-
grell, Per-Anders Klö-
versjö, Jessica Koskinen, 
Annika Grund och Tyrone 
Hansson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tyrone Hansson omvaldes som ordförande för Stödföreningen Vaken vars huvuduppdrag är att 
förvalta bidrag till Vaknafonden.

– Positivt årsmöte för Stödföreningen Vaken
300 000 kronor till barn och unga


